
EEN NIEUW GESLACHTDER PHORIDEN,

G. A. S I X.

Meer dan eens vond ik in de Scheveningsche boschjes

bij den Haag, tusschen bladen en kort gras onder hooge

boomen, een uiterst klein vliegje, dat volgens de vleugel-

aderen en de sprieten kennelijk tot de Phoriden behoort,

maar overigens in velerlei opzigten zoo zeer van alle daarin

geplaatste soorten afwijkt, dat naar mijn inzien noodwendig

daarvoor een nieuw genus moet worden gevormd, waaraan

ik den naam van Leptophora wensch te geven.

Ik maakte daarvan eene korte beschrijving en eene schets-

leekening, die ik, met het diertje zelf, aan den heer van

der Wulp mededeelde. Deze achtte, even als ik, het op-

rigten van dit nieuwe geslacht volkomen gegrond en was

zoo goed aan de beschrijving eenige uitbreiding te geven en

de afbeeldingen te vergrooten. Zie hier nu de beschrijving:

Leptophora n. g.

Door den langen smallen vorm, den naar evenredigheid

grooten kop en den weinig gewelfden thorax van alle andere

Phoriden zeer in habitus afwijkende. Kop van boven gezien

lang en plat, op den schedel met enkele zwakke borstels.

Sprieten eivormig, met langen, fijn behaarden, subapicaal

geplaatsten borstel; palpen eenigszins knodsvormig, aan

het eind borstelig behaard. Thorax buitengewoon smal en

plat, aan het vooreinde smaher dan de kop; schildje klein;
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achterlijf elliptisch, in 't midden breeder dan de thorax.

Pooten naakt; heupen en dijen sterk verdikt; ook de scheenen

der voorste pooten een weinig verdikt ; aan de voorpooten

valt die verdikking het meest in 't oog, zoodat deze den

vorm van een paar grijppooten aannemen. Vleugels groot,

aan 't einde breed en stomp ; de voorrandsaderen stevig en

donker gekleurd ; cubitaal-ader ongevorkt, ongeveer de halve

lengte der vleugels bereikende ; de voorrand tot daar met

niet zeer lange, maar fijne wimpers bezet; verder op de

vleugelvlakte drie teedere en flaauwe langsaderen ; de eerste

dezer aderen aan haren wortel afgebroken; de tweede kort

vóór het eind der cubitaal-ader uit deze ontspruitende , ver-

volgens boogvormig naar beneden loopende en daarop bijna

regt in de vleugelspits geëindigd; de derde uit of digt bij

den vleugelwortel ontspruitende, voorbij het midden plot-

seling naar beneden gebogen en iets voorbij de halve

vleugellengte in den achterrand uitloopende ; de beide laatst-

genoemde aderen alzoo in 't midden tot elkander genaderd,

doch vervolgens weder sterk van elkander verwijderd.

Leptophoni perpusiüa n. sp.

Lengte 1 mm. —Zwarl , weinig glanzig; kop en thorax

met fijne platliggei;de beharing. Sprieten, palpen en pooten

(ook de heupen) licht bruinachtig geel; de sprietborstel

witachtig. Vleugels glasachtig met bijna onmerkbare bruin-

achtige tint; de voorste aderen donkerbruin, de overigen

ongekleurd.

Vliegtijd Junij en September.

De afbeeldingen stellen voor:

Plaat '12, fig. ia het vliegje viin ter zijde,

» 16 » » » boven gezien.

» ie spriet.

» id palp.


